مجله روان شناسی اجتماعی
سال یازدهم ،شماره  ،40پاییز1395

صفحات مقاله75 -88 :
تاریخ وصول 94/12/19 :ـ تاریخ پذیرش95/3/1 :

مقایسه ناگویی هیجانی ،مهارتهای ارتباطی ،اضطراب
و افسردگی در افراد هم وابسته و عادی
فروزان سرلک
ایلناز سجادیان

1

*2

چكیده

پژوهش با هدف مقایس��ه ناگویی هیجانی ،مهارتهای ارتباطی ،اضطراب و افس��ردگی در افراد هم
وابسته و عادی شهر اصفهان انجام گرفت .روش پژوهش توصیفی ،از نوع علی -مقایسهای بود .جامعه
پژوهش ش��امل کلیه س��اکنین شهر اصفهان در زمس��تان  1393بودند .بدین منظور به شیوه نمونهگیری
تصادفی خوشهای چند مرحلهای از بین کلیه افراد ساکن در شهر اصفهان  300نفر انتخاب گردیدند و به
ابزارهای اندازهگیری شامل پرسشنامه هم وابستگی اسپن فیشر ( ،)1991ناگویی هیجانی تورنتو(،)1994
مهارتهای ارتباطی کویین دام ( ،)2004اضطراب و افسردگی هد( ،)1983پاسخ دادند .بر اساس نقطه
برش پرسشنامه هم وابستگی اسپن فیشر افراد دارای نمره  54به باال هم وابسته و افراد دارای نمره کمتر
از  54به عنوان گروه عادی در نظر گرفته شدند .نتایج تحلیل کواریانس نشان داد که تفاوت بین دو گروه
هم وابسته و عادی در متغیرهای ناگویی هیجانی ،مهارتهای ارتباطی و اضطراب معنادار( )p>0/05و
در افسردگی غیر معنیدار بوده است( .)p>0/05نتایج ،تلویحات مهمیدر زمینه استفاده از این سازهها و
اهمیت مداخالت روان درمانی برای این بیماران دارد که بایستی مورد توجه واقع شود.
واژه های کلیدی :ناگویی هیجانی ،مهارتهای ارتباطی ،اضطراب ،افسردگی ،هم وابسته.
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مقدمه

فرد هم وابس��ته به دیگران اجازه میدهد با سوء رفتارش��ان بر او تأثیر گذاشته و تمایل بسیار
ش��دیدی برای کنترل کردن و تغییر دادن دارد (سیمونز سلف .)2010 ،1به طور کلی ارتباطات
فرد هم وابس��ته ارتباطی ناکارآمد و محدود است و با مش��کل در صمیمیت ،انکار ،وابستگی،
کنترل(شامل مراقبت کردن) و واکنش پذیری باال شناخته میشود .اغلب عدم تعادل در رفتار او
وجود دارد .سالمت روانی ضعیفی دارد و بی مسئولیت است(لرسن و دارلن .)2012،2وی با تمرکز
بر احساسات ،نیازها و انگیزههای دیگران ،از خویشتن فاصله گرفته و نسبت به تغییرات جسمیو
نیازهای روانی خود غفلت میورزد .از طرفی دیگر با میل وس��واس گونه به تکرار گذشته ،در
چرخه رفتارهای خود تخریبی گرفتار آمده و س��ناریوهای خود شکست دهنده و خود تخریبی
فراوانی برای خویشتن میآفریند(وایتفیلد .)1381 ،3یکی از متغیرهایی که میتواند در بروز هم
وابستگی مؤثر باشد ناگویی هیجانی است .ناگویی هیجانی به عنوان ناتوانی در پردازش اطالعات
مبتنی بر هیجان و تنظیم آنها تعریف شده است(مگانک ،ونهول ،اینسلجرز و دسمت.)2009،4
ناگویی هیجانی ش��امل تخریب س��ه حوزه بازشناس��ی ،پردازش و ابراز احساسها میباشد که
یکی ازنزدیکترین مفاهیم به هوش هیجانی است(تیلور و بگبی2004 ،؛ بشارت .)1388 ،کاهش
ابراز هیجانات اساساً بیانگر نوعی فقدان یا بدتنظیمیهیجانات است .به همین صورت آسیب در
ظرفیتهای پردازش هیجانی مبتنی بر نارسایی هیجانی ممکن است یک عامل خطر احتمالی برای
انواع مشکالت س�لامت روان باشند(بیتی .)2005 ،پژوهشهای اخیر نشان میدهد که ناگویی
هیجانی با بس��یاری از اختالالت روانی و روان پزشکی مانند افسردگی اساسی ،اختالل استرس
پس از سانحه ،سوء استفاده و وابستگی به مواد ،اختالل جسمانی کردن ،اختاللهای خوردن و
اختالل وحشت و هراس (مونان و جنکاز2007 ،5؛تیلور و بگبی )2004 ،و هم وابستگی(آقایی و
نوریان )1394 ،مرتیط است .هسته اصلی ناگویی هیجانی ،ناتوانی در عدم تمایز بین احساسات
و محدودیت ش��دید بیان و توصیف آنها اس��ت .این حالت گسیختگی عاطفی از خود و عدم
ارتباط با دیگران س��بب میش��ود که چنین افرادی نه تنها روابط بین فردی معیوبی داشته باشند
بلکه رضایت از زندگی نیز در آنها کاهش مییابد(مکارن .)2006 ،6پژوهشها نش��ان داده اند
که ناگویی هیجانی میتواند پیش بینی کننده مشکالت بین فردی باشد(اسپیتزر ،سیبل ،جورجز،
بارنو ،گریب و فریبرگر2005 ،7؛هامفرز ،وود و پارکر .)2009 ،8همچنین بش��ارت( ،)1388در
1. Simmons self
2. Lersen & Darlan
3. Wytfild
4. Megank, Venhuol,Inseljelz & Desmet
5. Moonan&Changaz
6. Mekaren
7. Espitzer, Sibell, Jorjz, Barno, Grip & Friberger
8. Hamferz, Wood & Parker

مجله روان شناسی اجتماعی

77

پژوهشی نشان که افراد مستعد ناگویی هیجانی از روابط نزدیک اجتناب میکنند و اگر هم رابطه
برقرار کنند س��طحی است و تمایل به وابس��تگی و یا نادیده گرفته شدن دارند(ونهول ،دسمت،
راسل ،ورهاق و مگانگ .)2006 ،1اسلش ،)1990(2نیز میگوید هم وابستگی بیماری آشفتگی
هیجانی است و مشخصه آن ،جدایی و بیگانگی شدید نسبت به احساسهای خود است و اساساً
شخص هم وابسته ،رابطههای مغشوش و آشفتهای دارد و این اغتشاشات منجر به بروز مشکالت
هیجانی در فرد میش��ود(وایتفیلد .)1381 ،شاهقلیان ()1386بیان داشت ناگویی هیجانی با تمام
مقیاسهای کنترل هیجان ارتباط دارد و با افزایش ناگویی هیجانی نشانههای جسمانی ،اضطراب،
بیخوابی ،اختالل عملکرد اجتماعی ،مش��کالت بین فردی ،افس��ردگی و هم وابستگی به طور
معن��اداری افزایش و س�لامت عمومیکاهش مییابد .آنها در شناس��ایی صحیح هیجانها در
چهره دیگران مشکل دارند و ظرفیتشان جهت هم دردی با حالتهای هیجانی دیگران محدود
اس��ت(ونهول و همکاران .)2006 ،نارسایی در شناس��ایی صحیح هیجانات ،فرد را با مشکالت
متعدد در روابط بین شخصی مواجه میسازد(بشارت ،گرانمایه پور ،پور نقدعلی ،افقی ،حبیب
ن��ژاد و آقایی ثابت .)1393 ،این ناتوانی میتواند بر مش��کالت در روابط اجتماعی افراد دارای
این صفت شخصیتی اثر گذارد(گوئرلویچ ،دوبر ،ویتمن ،اسچیلر ،ونهون و همکاران.)2014 ،3
مهارتهای ارتباطی به منزله آن دس��ته از مهارتهایی هستند که به واسطه آنها افراد میتوانند
درگیر تعامالت بین فردی و فرآیند ارتباط شوند ،یعنی فرآیندی که افراد در طی آن ،اطالعات،
افکار و احس��اسهای خود را از طریق مبادله پیامه��ای کالمیو غیر کالمیبا یکدیگر در میان
میگذارند(هاریجه و دیکسون .)2004 ،4این مهارتها مشتمل بر مهارتهای مربوط به «درک
پیامهای کالمیو غیر کالمی»« ،نظم دهی به هجانها »« ،گوش دادن »« ،بینش نس��بت به فرآیند
ارتباط » و «قاطعیت در ارتباط » است که اساس مهارتهای ارتباطی را تشکیل میدهد(حسین
چ��اری و فداکار .)1384 ،اهمیت مهارتهای ارتباطی در این اس��ت که به فرد کمک میکند
احساس��ات منفی و تنش اجتماعی را کاهش داده و بطور س��ازنده و موفقیت آمیز به حل مساله
بپردازد(جارویس ،تیبات و ماتیک .)2005،5خشونت و سوء استفاده والدین از کودک(پارکر،
فال��ک و لبلو2003 ،6؛ ریوم و وارد2010 ،7؛ تاس��ی و یو2003 ،8؛ یو ویو)1999 ،9و عدم وجود
سالمت جسمیو روانی والدین باعث اختالل در روابط خانواده و بروز هم وابستگی میشود و
همین کودکان در روابط بعدی خود در بزرگسالی ،به راحتی خود را نادیده گرفته و سناریوهای
 1. Venhuol , Desmet, Megank , Rasel & Vrhagh2. Slash
3. Goerlich, Dober, Witteman, Schilleer, Vanheuven et al
4. Harigie & Dickson
5. Jarvis, Tebbutt, Mattick
6. Parker, Faulk & LoBello
7. Reyome & Ward
8. Tsai & Wu
9. Wu & Wu
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کودکی خود را تکرار میکنند(براون .)2001 ،1کندس��ون و ترن ،)2012(2در پژوهش��ی نشان
دادند که هم وابس��تگی در بزرگس��الی با تعارض در خانواده اولیه ارتباط معناداری دارد .چن
و یو ،)2008(3در پژوهش��ی در تایوان گزارش کردند که ارتباط معناداری بین هم وابس��تگی،
نداش��تن صمیمیت در روابط عاطفی ،افزایش تنش و مشکل در روابط ،دوسوگرایی و ناایمنی
در روابط ،رفتارهای فداکارانه و ایثار خود ،عزت نفس پایین ،احس��اس گناه و عدم سازگاری
روانش��ناختی وجود دارد .خس��روی ،پناغی ،احمدآبادی و صادقی( ،)1392در پژوهشی نشان
دادند که ناکارآمدی در ارتباطات ،رابطه معناداری با هم وابستگی دارد .افراد هم وابسته به دلیل
مقدم دانس��تن دیگران بر خود و ترس از ترد ش��دن ،یا از ایجاد روابط صمیمانه دوری میکنند
یا در ارتباطات خود حریم و حدومرزهای س��الم برقرار نمیکنند و به دیگران اجازه میدهند با
رفتارهایشان آنها را تحت تأثیر قرار دهند(بیتی .)2005 ،4تحقیق دیر ،روبرت و النگ(،)52005
نشان داد بین اختاللهای روانشناختی ،مشکالت ارتباطی ،عزت نفس پایین و هم وابستگی رابطه
معنادار وجود دارد .هم وابس��تگی به عنوان الگوی کژکارانه در برقراری رابطه با دیگران است
و فرد هم وابس��ته در روابطش با خود و دیگران ،از نظر صمیمیت ،تس��لط یافتن و عش��ق اغلب
مشکل دارد(وایتفیلد .)1381،اضطراب ،احساس ناراحتی مبهم توأم با دلهره است که در پاسخ
ب��ه تحریکات داخلی و خارجی ایجاد ش��ده و میتواند به عالیم ش��ناختی ،عاطفی ،فیزیکی و
رفتاری منجر شود ،اضطراب از شایعترین اختالالت روان پزشکی به شمار میرود (سادوک و
سادوک .)1393 ،6مکوندی ،بیگدلی و آقابیگی ( )1388در پژوهشی نشان دادند که اضطراب
مهم ترین پیش بینی کنندۀ هم وابس��تگی اس��ت .در تحقیق چانگ ،)2010(7علت پیدایش هم
وابستگی محیط خانوادگی استرس زا وناکارآمد توصیف شده است که منجر به سطوح پایینی
از تمایز یافتگی و س��طوح باالیی از سبکهای وابستگی برای مقابله با اضطراب ناشی از محیط
خانواده میباش��د که به نوبه خ��ود بر روی هویت یابی و ایجاد رواب��ط صمیمیو عاطفی تاثیر
خواهد داش��ت .چلن و کار )1999(8نیز نشان دادند که هم وابستگی با سطوح باالی اضطراب،
افس��ردگی رابطه معنی داری دارد .جلوههای روانی مرتبط؛ عزت نفس پایین ،فقدان ارتباطات
عاطف��ی و صمیمیو جلوههای ظاهری؛ اضطراب ،افس��ردگی ،اختالل در عملکرد اجتماعی و
جسمیمیباشد .افسردگی نیز یکی از شایع ترین اختالالت در طول زندگی با شیوع 17درصدی
اس��ت(جوانمرد .)1390 ،افراد افسرده نسبت به افراد عادی در برقراری روابط مثبت بین فردی
1. Brown
2. Knudson & Terrell
3. Chen & Wu
4. Beattie
5. Dear, Roberts & Lange
6. Sadok & Sadok
7. Chang
8. Chelen & Kar
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مشکل دارند و کمتر به برقراری تعامالت اجتماعی و مردم آمیزی عالقمندند(نیزلیک ،ایمبری
و ش��ان1994 ،1؛ نیزلیک،هامپتون و شان ،)2000 ،2خودباوری ناچیزی دارند(آلوی ،آبرامسون،
کیسیر ،گرستین و س��یلوا )2008 ،3و از فقدان استقالل عمل و شایستگی در رنجند(سل ایبارا-
رووی الرد و کویپر .)2011 ،4پژوهشهای مارتسالف ،سداک و دوهنی 5در سال  2000وهاگز،
مارتس��الف و ذلر ،)1999(6نیز نش��ان داد که هم وابستگی و افسردگی با هم رابطه مثبت دارند.
در پژوهش تاور ،ورما ،سینگ و شارما )2011( 7نشان دادند که هم وابستگی و افسردگی رابطه
معناداری با هم دارد .در پژهش��ی مارکز ،بلور ،هین و دیر ،)2012(8به این نتیجه دس��ت یافتند
که نمرات باالی هم وابس��تگی به طور قابل توجهی با س��طح باالتری از افسردگی ،اضطراب و
استرس در خانواده همراه است .باتوجه به روند رو به افزایش هم وابستگی ،تحقیق و پژوهش در
مورد متغیرهای روانشناختی مانند ناگویی هیجانی ،مهارتهای ارتباطی ،اضطراب و افسردگی
و مقایسه این متغیرها در دو گروه هم وابسته و عادی ضروری است به عالوه بررسیهای محقق
نشان داده که پژوهش در خصوص مطالعه همزمان متغیرهای روانشناختی مرتبط با هم وابستگی
در کش��ور صورت نگرفته است .چراکه بهبود متغیرهای روانش��ناختی میتواند تأثیر زیادی بر
ارتقاء سالمت روان این قشر از افراد جامعه که رو به افزایشند بگذارد و با توجه به خالء پژوهشی
دراین زمینه این پژوهش به دنبال پاس��خگویی به این س��ؤال پژوهش اس��ت که آیا بین نمرات
ناگویی هیجانی ،مهارتهای ارتباطی ،اضطراب و افسردگی در افراد هم وابسته و عادی تفاوت
وجود دارد؟
روش

روش پژوهش ،جامعۀ آماری و نمونه

این پژوهش از نوع علی-مقایس��ه ای اس��ت .جامعۀ آماری این پژوهش کلیه س��اکنین شهر
اصفهان در زمس��تان  1393بود .از بین کلیه افراد ساکن در شهر اصفهان تعداد  300نفر به شیوه
نمونهگیری تصادفی خوش��های چند مرحلهای انتخاب گردید .بدین صورت که از س��ه منطقه
شهر اصفهان (شمال ،مرکز وجنوب) هر کدام دو خیابان انتخاب گردید ،از هر خیابان دو کوچه
مشخص شد و پرسشنامهها درب همه منازل توزیع گردید و توسط یکی از افراد موجود در منزل
تکمیل ش��د 150 .نفر زن (75نفر زن هم وابسته و  75نفر زن عادی) و  150نفر مرد ( 75نفر مرد
1. Nizlik, Emberi & Shan
2. Nizlik, Hamton& Shan
3. Aloy, Abramson, Kisiyer, Geriston& Silva
4. Selibara, Rovilard&Kopier
5. Martsalef, Sedak & Doheni
6. Hagz, Martsalef &Zeler
7. Taver, Verma,Sing & Sharma
8. Markz,Blor, Hien & Dier
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هم وابس��ته و  75نفر مرد عادی) که میانگین س��نی افراد هم وابسته  36/32و میانگین سنی افراد
عادی  37/11و انحراف اس��تاندارد سنی افراد هم وابس��ته  9/19و انحراف استاندارد سنی افراد
عادی  9/71میباش��د .بر اس��اس نقطه برش پرسشنامه اسپن فیشر افراد دارای نمره  54به باال هم
وابسته و افراد دارای نمره زیر  54به عنوان گروه عادی در نظر گرفته شدند.
ابزارسنجش

پرسشنامه هم وابستگی ( :)SFCSاین پرسشنامه  16سؤالی توسط فیشر و اسپن ( ،)1991تدوین
شد که به طریق لیکرت  6تایی پاسخ داده میشود .اسپن و فیشر در سال  1990فرم  5سوالی این
آزمون را پس از رواسازی با تأیید روایی و اعتبار (ضریب آلفای کرونباخ  )0/77عرضه کردند.
اش��رف( )1389آزمـون اس��پن -فيشر را با اس��تفاده از نمونه اي  507نفري از زنان عادي مشهد
هنجار نمود .او براي تعيـين ميـزان روايـي همگـراي پرسـشنامه هـم وابـستگي اسـپن-فيـشر ،از
آزمـون هم وابس��تگي ويلس��ون ()1989كه داراي  20سئوال و ضريب آلفای  0/83بود استفاده
کرد .اين دو پرسشنامه بر روي  200نفر از آزمودنيها اجرا شد كه نتايج همبستگي پيرسون نشان
داد رابطه مثبت معناداري بين نمرات اين دو پرسشنامه وجود دارد .ضریب پایایی این پرسشنامه
در این پژوهش با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ  0/72برآورد شده است.
پرسش��نامه ناگویی هیجانیی تورنتو :)20-TAS( 2این پرسشنامه  20مادهای که توسط بگبی
( ،)1994ساخته شده و یک پرسشنامه خودسنجی 3است و ناگویی هیجانی را در سه بعد دشواری
در تشخیص و شناسایی احساسها ( 7سؤال) ،دشواری در توصیف احساسها ( 5سؤال) و تفکر
برون مدار ( 8سؤال) ارزیابی میکند .هر گویه در طیف لیکرت بین  1تا  5نمره گذاری میشود
و مقدار این متغیر بین  20تا  100محاسبه میشود .در این مقیاس نمره باالتر نشان دهنده شدت
بیشتر ناگویی هیجانی در نمره گذاری این مقیاس است.
قربانی ،بینگ ،واتسون ،دیویسون و ماک ،)2002( 4آلفای این مقیاس را در نمونههای ایرانی
برای دش��واری در تشخیص احساسها  0/74برای دشواری در توصیف احساسها  0/61و برای
تفکر متوجه بیرون  0/50به دس��ت آوردهاند .محم��دی ( )1380اعتبار کل مقیاس را در نمونه
ایران��ی با اس��تفاده از روش دو نیمه کردن و بازآزمای��ی  0/74و  0/72و روایی مقیاس را 0/85
گزارش کردند .نتایج محاسبهی آلفای کرونباخ برای این مقیاس  0/81و برای زیر مقیاسهای
دش��واری در تشخیص احساسات  0/74و دش��واری در توصیف احساسات  0/79و برای تفکر
برون مدار  0/84بدس��ت آوردهاند که نش��ان میدهد این ابزار از پایایی الزم برخوردار اس��ت
(ش��اهقلیان .)1386 ،ضریب پایایی این پرس��ش نامه در این پژوهش با استفاده از فرمول آلفای
1

1. Spen Fisher
2. Torentoo
3. Self - report
4. Ghorbani, Bing, Watson, Davison & Mack
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کرونباخ  0/71برآورد شده است.
پرسشنامه مهارتهای ارتباطی کویین دام ( :)2004این پرسشنامه که برای سنجش مهارتهای
ارتباطی بزرگساالن طراحی شده است ،دارای  34سؤال از نوع طیف لیکرت میباشد .آزمودنی
در هر س��ؤال با انتخاب یک گزینه از  5گزینه موجود نظر خود را نسبت به آن وضعیت خاص
مطرح ش��ده در س��ؤال بیان میکند .دامنه نمره محتمل برای هر فرد بین  34تا  170خواهد بود.
نمره پایین در این آزمون نش��انه ضعف در مهارتهای ارتباطی و نمره باال نش��ان دهنده قدرت
باالی آزمودنی در برقراری ارتباط با دیگران میباشد .آلفای کرونباخ این پرسشنامه در پژوهش
حس��ین چاری و فداکار( 0/69 ،)1384گزارش ش��ده اس��ت و روایی آن نیز در همان پژوهش
باالی  0/30گزارش شده است .ضریب پایایی این پرسشنامه در این پژوهش با استفاده از فرمول
آلفای کرونباخ 0/78برآورد شده است.
پرسش��نامه اضطراب و افس��ردگی بیمارس��تانی ( :)HADSبه منظور س��نجش اضطراب و
افسردگی در این پژوهش از آزمون مقیاس بالینی اضطراب وافسردگی بیمارستانی ()HADS
استفاده گردید که این مقیاس پرسشنامهای است که توسط زیگموند و اسنیث ( ،)1983معرفی
شده و س��طح اضطراب و افسردگی را در جمعیت بیماران سرپایی اندازه میگیرد .کاربرد این
مقیاس در مطالعاتی پیش��نهاد میشود که متغیرهای اضطراب و افسردگی در مقایسه با یکدیگر
بایس��تی سنجیده ش��وند علی رغم اسم بیمارس��تانی ،کاربرد این مقیاس که در جمعیت کل نیز
روایی دارد .مقیاس هد شامل هشت عبارت برای افسردگی و هفت عبارت برای اضطراب است
و این عبارت به گونهای برگزیده شدهاند تا از عالئم بیماریهای جسمیمتمایز باشند(زیگموند
و اس��نیث )1983 ،یک تحقیق در جمعیت بالینی ایرانی (کاویانی و صیفوریان ،شریفی ،ابراهیم
خانی ،)1388 ،ضریب روایی (اضطراب 0/76 :و افس��ردگی ،)0/77 :ضریب پایایی (اضطراب:
 ،0/81افسردگی )0/77 :و هماهنگی درونی (اضطراب ،0/85 :افسردگی )0/70 :خوبی را برای
این پرسشنامه ارائه داد .ضریب پایایی این پرسش نامه در این پژوهش با استفاده از فرمول آلفای
کرونباخ 0/70برآورد شده است.
1

روش اجرا

از بین کلیه افراد ساکن در شهر اصفهان تعداد  300نفر به شیوه نمونهگیری تصادفی خوشهای
چن��د مرحلهای انتخاب گردید .بدین صورت که از س��ه منطقه ش��هر اصفهان (ش��مال ،مرکز
وجنوب) هر کدام دو خیابان انتخاب گردید ،از هر خیابان دو کوچه مشخص شد و پرسشنامهها
(ناگویی هیجانی ،مهارتهای ارتباطی ،اضطراب ،افس��ردگی و هم وابستگی) درب همه منازل
توزیع گردید و توسط یکی از افراد موجود در منزل که دارای مالکهای ورود (سنین  20تا 50
سال ،عدم ابتال به بیماریهای حاد روانپزشکی همزمان ،داشتن حداقل تحصیالت دیپلم)و خروج
1. Queendom Interpersonal Communication Skills Test
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به مطالعه بود تکمیل شد .میانگین و انحراف معیار سنی افراد هم وابسته به ترتیب  36/32و 9/19
و افراد عادی  37/11و  9/71بود همچنین میانگین و انحراف معیار تحصیالت افراد هم وابس��ته
 13/64و  1/95و افراد عادی  13/37و  1/86بود .بر اساس نقطه برش پرسشنامه اسپن فیشر افراد
دارای نمره  54به باال هم وابسته و افراد دارای نمره کمتر از  54عادی در نظر گرفته شدند .محقق
پ��س از معرفی خود و توضی��ح در مورد موضوع و اهمیت موضوع مورد پژوهش از ش��رکت
کنندگان تقاضا مینمود که پرسش نامهها را به دقت مطالعه نموده و پاسخ سواالت را بدهند .در
ضمن به شرکت کنندگان این اطمینان داده میشد که هیچگونه نامیاز آنها برده نخواهد شد
و نتایج به صورت گروهی تفس��یر میگردد .تحلیلهای آماری ذکر شده به وسیله بسته آماری
در علوم اجتماعی نس��خه  22انجام گرفت .در س��طح توصیفی از میانگین و انحراف معیار و در
سطح استنباطی از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس چند متغیره (مانوا) ارائه شدهاند.
ها
یافته 	

به منظور بررس��ی نرمال بودن توزیع از آزمون کلموگروف اسمیرنف استفاده گرديد .نتایج
نش��ان داد فرض صف��ر مبني بر نرمال بودن توزيع نمرات در هم��ه متغیرهای پژوهش در هر دو
گروه تأیید و پیش فرض لوين مبني بر برابري واريانسها نیز برقرار اس��ت .همچنین ش��رط
همگنی ماتریسهای واریانس /کواریانس رعایت شده است(  ،)P>0/05لذا استفاده از تحلیل
کواریانس بالمانع است.
جدول  1-شاخصهای توصیفی نمرات متغیرهای پژوهش برحسب افراد هم وابستگی و عادی
متغيرها

هم وابسته

عادي

ناگویی هیجانی

ميانگين
64/06

انحراف استاندارد

ميانگين

انحراف استاندارد

مهارتهای ارتباطی

83/91

6/84

113/92

10/58

افسردگي

18/96

18/94

3/73

اضطراب

9/15

18/38

54/44

14/56

4/07

4/13

7/85
2/99

نتایج جدول  1نشان داد که میانگین نمرات ناگویی هیجانی ،اضطراب و افسردگی در گروه
هم وابستگی باالتر و مهارتهای ارتباطی پایین تر از گروه افراد عادی به دست آمده است.
جدول2-نتایج تحلیل کواریانس چند متغیره در ناگویی هیجانی ،اضطراب،
افسردگی و مهارتهای ارتباطی دردو گروه
اثرات در گروه ضریب المبدا
گروه

0/638

F
130/025

درجه آزادی فرض درجه آزادی خطا معنی داری اندازه اثر توان آماری
4

295

0/001

0/634

1/00

براس��اس یافتههای به دس��ت آمده در جدول( )2میانگین نمرات متغیرهای ناگویی هیجانی،
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مهارته��ای ارتباطی ،اضطراب و افس��ردگی در دو گ��روه افراد هم وابس��ته و عادی تفاوت
معنیداری دارد ( .)P=0/001نتایج نشان داده است که نزدیک به64درصد از تفاوتهای فردی
در متغیرهای پژوهش به تفاوت بین دو گروه مربوط است .بنابراین میتوان نتیجه گرفت که دو
گروه افراد هم وابسته و عادی درمتغیرهای پژوهش تفاوت معنیداری دارند.
جدول 3-نتایج تحلیل واریانس تک متغیره در دو گروه
متغیر
ناگویی هیجانی

مجموع

درجه

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

1

6940/83

مهارتهای ارتباطی 67560/013
اضطراب

افسردگی

1094/43
0/03

1

1

1

6940/83

F

معنیداری حجم اثر توان آماری

97/958

0/001

0/249

1/000

67560/013

379/481

0/001

0/56

1/000

0/03

0/002

0/964

1094/43

88/291

0/001

0/23

0/001

1/000
0/05

براساس یافتههای به دست آمده در جدول -3تفاوت بین میانگین نمرات در دو متغیر ناگویی
هیجان��ی ،مهارتهای ارتباطی و اضطراب در دو گروه معنیدار ش��ده اس��ت ( .)p=0/001اما
تفاوت دو گروه در متغیر افس��ردگی معنیدار نش��ده است ،س��طح معنیداری برابر با  0/964و
بیشتر از  0/05است .میزان تأثیر عضویت گروهی هم وابسته و عادی بودن در متغیرهای ناگویی
هیجانی ،مهارتهای ارتباطی و اضطراب به ترتیب برابر با  29/8 ،24/9و  23درصد بوده است.
توان آماری صد در صدی در این س��ه متغیر نیز نشان دهنده دقت عالی آزمون و کفایت حجم
نمونه در بررسی این فرضیه است.
بحث و نتیجه گیری

هدف از پژوهش حاضر مقایسه ناگویی هیجانی ،مهارتهای ارتباطی ،اضطراب و افسردگی
در افراد هم وابسته و عادی میباشد .نتایج نشان داده است که دو گروه افراد هم وابسته و عادی
در متغیرهای ناگویی هیجانی ،مهارته��ای ارتباطی و اضطراب تفاوت معنیداری دارند و در
متغیر افس��ردگی تفاوت معناداری ندارند و چون هیچ مطالعه ای در خصوص مقایس��ه جمعیت
عادی و هم وابس��ته صورت نگرفته بنابراین به تحقیقاتی که به رابطه هم وابس��تگی با متغیرهای
پژوه��ش پرداخته اند اش��اره میگردد .نتایج حاصل از این پژوهش ب��ا یافتههای پژوهشهای
چن��گ()2010؛ آقایی و نوری��ان()1394؛ مکوندی ،بیگدلی و آقابیگی()1388؛ کندس��ون و
ترن()2012؛ چن و یو()2008؛ خس��روی ،پناغی ،احمدآبادی و صادقی( )1392و بیتی()2005
مبنی بر وجود تفاوت معنادار بین دو گروه در متغییرهای ناگویی هیجانی ،مهارتهای ارتباطی
و اضطراب همس��و میباش��د و در خصوص عدم وجود تفاوت معنادار بین دوگروه در متغیر
افس��ردگی ،پژوهشهایهاگز و همکاران()1999؛ مارتس��الف و هم��کاران()2000؛ مارکز و
هم��کاران()2011؛ تاور و همکاران()2011و چل��ن و کار( )1999مبنی بر وجود رابطه بین هم
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وابستگی و افسردگی اشاره میشود ناهمسو میباشد.
در تبیین یافتههای پژوهش میتوان عنوان کرد که فرد هم وابسته عزت نفس پایین و توجه
افراطی به خواستهها و نیازهای دیگران دارد .بنا بر اعتقاد مگانک و همکاران ( ،)2009ناگویی
هیجان��ی به عنوان ناتوانی در پردازش اطالعات مبتنی بر هیجانات و تنظیم آنها تعریف ش��ده
اس��ت که شامل س��ه بعد(دشواری در تشخیص و شناسایی احس��اسها و دشواری در توصیف
احس��اسها و تفکر برون مدار) میباش��د .پژوهشهای اس��پیتز و همکاران( )2005وهامفرز و
همکاران( ،)2009نشان داد که ناگویی هیجانی پیش بینی کننده مشکالت بین فردی میباشد .به
اعتقاد ونهول و همکاران( ،)2007افراد دارای ناگویی هیجانی از روابط نزدیک اجتناب میکنند
و اگر هم ارتباط برقرار کنند تمایل به نادیده گرفته شدن دارند که باعث ارتباط سطحی آنها با
دیگران شده است .طبق نتایج پژوهشهای آقایی و نوریان( ،)1394فرد دارای ناگویی هیجانی
دچار مش��کالت بین فردی و در نتیجه هم وابستگی میشود .به اعتقاد کينگ( ،)1992ناگویی
هیجانی با کنترل هيجان مرتبط اس��ت زيرا ناگویی هیجان��ی عدم ابراز هيجان به دليل نقص در
توانايى پردازش و تنظيم هيجانها يا بازدارى آگاهانه در ابراز هيجان است در واقع افراد مبتال به
ناگویی هیجانی قادر به تشخيص احساسات و بيان هيجانهاى خود نيستند و اين در حالى است
که قابليتهاى هيجانى مىتواند سازگارى مناسبى را در ارتباط با محيط و ديگران به همراه داشته
باشد و در افراد هم وابسته نیز دشواری در بیان و توصیف احساسات مشاهده میشود(پورآقا رود
برده )1390 ،و دست به انکار احساسات میزند .از آن جایی که هموابستگی نوعی الگوی ناسالم
ارتباط با خود و دیگران است و هم چنین فرد هم وابسته توجه افراطی به نیازها و خواستههای فرد
دیگر دارد ولی بازخوردی از طرف مقابل دریافت نمیکند درنتیجه یک ارتباط سالم و مؤثر بین
فردی شکل نمیگیرد طبق نتایج پژوهشهای پارکر ،فالک و لبلو()2003؛ ریوم و وارد()2010؛
تاسی و یو()2003؛ یو ویو ( ،)1999هم چنین پژوهشهای کندسون و ترن( ،)2012نشان دادند
که هم وابس��تگی در بزرگس��الی با تعارض در خانواده اولیه ارتباط معن��اداری دارد .در نتیجه
ش��اید بتوان گفت که عدم وجود مهارتهای ارتباطی س��الم سبب بروز مشکالت بین فردی و
هم چنین هم وابستگی میشود ،به اعتقاد چن و یو( ،)2008ارتباط معناداری بین هم وابستگی،
نداش��تن صمیمیت در روابط عاطفی ،افزایش تنش و مشکل در روابط ،دوسوگرایی و ناایمنی
در روابط ،رفتارهای فداکارانه و ایثار خود ،عزت نفس پایین ،احس��اس گناه و عدم سازگاری
روانشناختی وجود دارد .در پژوهشی خسروی و همکاران( ،)1392ناکارآمدی در ارتباطات،
رابطه معناداری با هم وابس��تگی دارد .هم چنین به اعتقاد بیتی ( ،)2005افراد هم وابسته به دلیل
مقدم دانس��تن دیگران بر خود و ترس از طرد شدن ،یا از ایجاد روابط صمیمانه دوری میکنند
یا در ارتباطات خود حریم و حدومرزهای س��الم برق��رار نمیکنند و به دیگران اجازه میدهند
با رفتارهایش��ان آنها را تحت تأثیر قرار دهند .تحقیق دیر و همکاران( ،)2005نش��ان داد بین
اختاللهای روانش��ناختی ،مش��کالت ارتباطی ،عزت نفس پایین و هم وابستگی رابطه معنادار
وجود درد .هم وابستگی به عنوان الگوی کژکارانه در برقراری رابطه با دیگران است و فرد هم
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وابسته در روابطش با خود و دیگران ،از نظر صمیمیت ،تسلط یافتن و عشق اغلب مشکل دارند(
وایتفیلد .)1381،پژوهش لیس( ،)2008نش��ان داد که افس��ردگی و اضطراب زیاد با دشواری در
شناسایی و توصیف احساسات همراه است و با استفاده از دشواری در شناسایی احساسات میتوان
اضطراب را پیشبینی کرد و از طریق اضطراب و افسردگی میتوان ناگویی هیجانی را پیشبینی
نمود .از آن جایی که هم وابس��تگی نیز نوعی الگوی ناس��الم ارتباط با خود و دیگران است که از
طریق وابستگی به مردم و غفلت از هویت خویش آشکار میگردد منجر به دشواری در شناسایی
و توصیف احساس��ات و ایجاد دیگر رفتارهای متناقض با خود میشود .با توجه به نتایج میتوان
بیان کرد که دشواریهای تنظیم هیجان متغیر مهمیدر پیشبینی هم وابستگی است.از آن جا که
افراد هم وابس��ته عزت نفس پایین دارند(گروس��کی )1999،و خود نا ارزنده سازی ،انگیزه پایین
و بدبینی به آینده از دیگر ویژگیهای افراد هم وابس��ته است ،میتوان انتظار داشت که این افراد
مستعد افسردگی نیز باشند هم چنین فرد هم وابسته توجه افراطی به نیازها و خواستههای فرد دیگر
دارد ولی بازخوردی از طرف مقابل دریافت نمیکند درنتیجه یک ارتباط سالم و مؤثر بین فردی
شکل نمیگیرد و چون احساسات خود را بروز نمیدهد فرد دچار اضطراب میشود .از آن جا که
هموابستگی به عنوان یک اختالل شخصیت به بروز اختالل در سالمت روانی و جسمیفرد منجر
میشود پس می توان نتیجه گرفت میزان باالی هم وابستگی به عنوان اختالل شخصیت موجب بروز
تعارضات و مش��کالت ارتباطی ،نداشتن حد و مرزهای مفید در روابط صمیمی ،بروز مشکل در
تنظیم هیجانات ،مشکالت در ارتباطات عاطفی ،خانوادگی و اجتماعی می شود و با مشکل در ابراز
هیجان ،اشکال در مهارتهای ارتباطی و اختالالت روانشناختی همراه است .در نتیجه با کنترل و
درمان این افراد می توان از بروز بسیاری از مشکالت در روابط فردی ،خانوادگی و اجتماعی فرد
جلوگیری به عمل آورد .در خصوص عدم تفاوت معنادار دو گروه در متغیر افسردگی میتوان به
این نکنه اشاره نمود که چون این مطالعه در جمعیت غیر بالینی صورت گرفته ،به لحاظ افسردگی
تفاوت دو گروه معنادار نشده و نمرات دو گروه به لحاظ افسردگی تفاوت معنادار ندارد.
در محدودیتهای این پژوهش میتوان به اس��تفاده از نمونه غیر بالینی و بررسی نکردن سایر
متغیرهای مؤثر بر هم وابستگی اشاره نمود .به عالوه این مطالعه صرفا به مقایسه افراد هم وابسته و
عادی پرداخته لذا از تفسیر علی نتایج بایستی اجتناب نمود .با توجه به این که جامعه آماری شهر
اصفهان است دادههای این پژوهش قابل تعمیم به سایر شهرها و استانهای دیگر نمیباشد .بنا بر
نتایج به دست آمده پیشنهاد می شود برای دستیابی به دیدگاهی روشن تر از مفهوم هم وابستگی
و تأثی��ر آن بر فرد ،خانواده و جامعه ایرانی ،بررس��یهای بیش��تری در ای��ن باره صورت گیرد،
همچنین برای آشنایی و آگاهی افراد در سطح جامعه به هم وابستگی در برنامههای آموزشی و
درمانی در مراکز مش��اوره ،دانشگاهها ،آموزش و پرورش ،مراکز بهزیستی ،انجمنهای خود
یاری و رس��انه های گروهی توجه شود و مداخالت درمانی در جهت بهبود متغیرهای ناگویی
هیجانی ،مهارتهای ارتباطی و اضطراب در افراد هم وابسته انجام شود.
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